REGULAMIN PODKARPACKIEGO FESTIWALU SZARLOTKI
W SIEDLISKU JANCZAR W PSTRĄGOWEJ
23 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

§1
ORGANIZATOR
Organizatorem Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki (dalej : festiwal) jest
Siedlisko Janczar Pstrągowa 815.
§2
MIEJSCE
Festiwal odbędzie się 23 października 2022 r. w Siedlisku Janczar, w
godzinach od 12:00 do 17:00.
§3
CELE
1. Promocja tradycji cukierniczych i kulinarnych, walorów odżywczych
i smakowych podkarpackich jabłek i innych owoców,
2. Popularyzacja rękodzieła, regionalnych produktów ekologicznych
i naturalnych,
3. Aktywizacja, integracja mieszkańców, pobudzanie kreatywności,
przedsiębiorczości, zaradności, zasobów regionu, poprawy jakości
życia.
4. Wyłonienie Podkarpackiego Mistrza Szarlotki 2022.
5. Promocja Podkarpacia jako przestrzeni otwartej dla zaradnych.
§4
UCZESTNICY
W Festiwalu uczestniczyć mogą:
1. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia
2. Amatorzy pieczenia, osoby prywatne.
3. Rzemieślnicy i twórcy rękodzieła artystycznego.
4. Szkoły
5. Producenci i wytwórcy produktów naturalnych i ekologiczny.
W Konkursie na Mistrza Szarlotki nie mogą brać udziału osoby profesjonalnie
zajmujące się cukiernictwem.

§5
ZASADY KONKURSU NA PODKARPACKIEGO MISTRZA SZARLOTKI
1. Warunkiem zorganizowania Konkursu jest zgłoszenie do rywalizacji
minimum 10 ciast z jabłkami .
2. Stoisko konkursowe może reprezentować maksymalnie 2 osoby.
3. Uczestnik Konkursu przygotowuje pyszne ciasto z jabłkami i gotowe
dostarcza do Siedliska Janczar w dniu Festiwalu.
4. Prezentowane ciasto należy przedstawić do oceny Jury w 3 małych
porcjach, na talerzyku przygotowanym przez Organizatora.
5. Jury konkursu powoływane jest przez Organizatora.
6. Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
7. Zwycięzca Konkursu otrzymuje statuetkę oraz honorowy tytuł
„Podkarpackiego Mistrza Szarlotki 2020”.
8. Za zgodą zwycięzcy szarlotka według jego przepisu będzie promowana
w Siedlisku Janczar przez najbliższy rok.
9.Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

§6
KRYTERIA OCENY KONKURSOWYCH CIAST
1.
2.
3.
4.

Naturalne składniki wypieków.
Walory smakowe i zapachowe.
Estetyczne prezentowanie ciasta.
Oryginalna nazwa ciasta.

§7
ZASADY UDZIAŁU
1. Wystawcy zainteresowani udziałem w Festiwalu lub udziałem
w konkursie na Podkarpackiego Mistrza Szarlotki, zobowiązani są do
wypełnienia Karty Zgłoszenia (która dostępna jest na stronie
internetowej www.siedliskojanczar.pl i wypełnienie jej
w terminie do 7.10. 2022 r.

2. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej
www.siedliskojanczar.pl lub FB Siedliska Janczar w Pstrągowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Festiwalu,
jeśli proponowany przez Wystawcę asortyment nie będzie wpisywał się w ideę
Festiwalu. O odmowie uczestnictwa Organizator poinformuje Wystawcę w
drodze elektronicznej na wskazany przez Uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym adres e-mail.
3. Jeśli liczba zgłoszeń do uczestnictwa w Festiwalu jest większa niż liczba
dostępnych miejsc, o udziale Wystawcy w Festiwalu decyduje Organizator –
liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.
4. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem
Wystawcy do uczestnictwa w Festiwalu.
5. W przypadku wyrażenia przez Organizatora zgody na uczestnictwo
Wystawcy w Festiwalu, Karta zgłoszeniowa traktowana będzie jako umowa
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Festiwalu.
6. W przypadku rezygnacji wystawcy z udziału w imprezie prosi się o
poinformowanie Organizatora o tym fakcie pocztą elektroniczną lub
telefonicznie (nr tel. 697 452 885) najpóźniej na tydzień przed Festiwalem
(do 14.10.2022 r.).
7. Wystawca jarmarku rękodzieła powinien podać w zgłoszeniu wymiary
własnego stoiska na zewnątrz (namiot, stolik), aby organizator mógł zapewnić
miejsce.
8. Wystawca jest zobowiązany posiadać kosz na odpadki i pozostawić teren
stoiska uporządkowany i czysty.
9. Wystawcy ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe z ich winy
w trakcie trwania Festiwalu.
§8
OPŁATY
1. Szkoły oraz ewentualni sponsorzy mają zapewniony bezpłatny udział w
Festiwalu.
2. Pozostali wystawcy prowadzący sprzedaż zobligowani są do uiszczenia
opłaty, tzw. płacowego, w wysokości 50 zł od stoiska.
3. Rezerwacja miejsca pod stoisko dla osób wymienionych w pkt. 2 następuje
wyłącznie po uprzednim uregulowaniu płatności, najpóźniej do 7.10. 2022 r.
Nie uiszczenie opłaty w podanym terminie jest traktowane jako rezygnacja z
udziału w Festiwalu.
4. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Festiwalu po 14.10.2022 r. nie skutkuje
zwrotem wniesionej opłaty.

7. Wszelkie opłaty należy uiszczać na konto bankowe: PPUH “POLOX” S.C.
Stanisław Gątarski Marta Gątarska PKO BANK POLSKI: 10 1020 4391 0000 6102
0198 5217 z dopiskiem: „Opłata stoisko ” lub „Opłata konkursowa”.

§9
STOISKA
1. Uczestnikom Konkursu zapewniamy zadaszone stoiska o wymiarach 1,5m x
90 cm. Natomiast wystawcom udostępniamy takie stoiska w miarę
posiadanych miejsc. Jednocześnie istnieje możliwość montażu własnego
stołu wystawienniczego pod warunkiem nie przekroczenia wymiarów
przewidzianych na jednego wystawcę (max 3m x 3m) na terenie
wyznaczonym przez Organizatora w Siedlisku Janczar.
2. Liczba stoisk jest ograniczona.
3. Miejsce do postawienia stoiska zostanie przypisane przez Organizatora
każdemu Wystawcy i dokładnie wskazane w dniu Festiwalu na 2 godziny
przed rozpoczęciem imprezy.
4. Wystawca ma obowiązek zająć plac pod stoisko jemu przyporządkowany.
Nie ma możliwości zajęcia innego miejsca, niż wynika to z przydziału.
5. Stoisko wystawiennicze powinno być przygotowane na godzinę 12:00 w
dniu Festiwalu.
W związku z tym Wystawca powinien pojawić się w miejscu najpóźniej na
godzinę przed jego rozpoczęciem w celu sprawnego rozłożenia swoich
produktów.
6. Wystawcy stoisk gastronomicznych z artykułami spożywczymi zobowiązani
są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych.
7. Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. i tym
podobnych Instytucji, Wystawcy są zobowiązani do posiadania aktualnych
badań, zezwoleń, certyfikatów, uprawnień itp.

§ 10
OBSŁUGA STOISKA
1. W czasie trwania Festiwalu sprzedaż może być prowadzona wyłącznie
przez Wystawców zaakceptowanych przez Organizatora.
2. Dojazd samochodem do stoiska w celu wyładunku i załadunku będzie
możliwy wyłącznie poza godzinami otwarcia Festiwalu, drogami wskazanymi
przez Organizatora.
3. Demontaż stoiska i wywóz wyposażenia przed zakończeniem Festiwalu jest
zabroniony.
4. Wystawca jest zobowiązany pozostawić teren stoiska uporządkowany i
czysty.
5. Wystawcy korzystający ze stoiska należącego do Siedliska Janczar
zobligowani są do samodzielnego jego nakrycia , a następnie
uporządkowania.
6. Wszelkie odpady związane ze sprzedażą należy wrzucać do własnych koszy
a po zakończeniu Festiwalu przenieść do koszy rozstawionych na terenie
Siedliska Janczar.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież mienia
wystawców, za zniszczenia powstałe w wyniku działania czynników
atmosferycznych, przerw w dostawie prądu, aktów wandalizmu oraz innych
przyczyn losowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru przed, po
i w czasie trwania Festiwalu.
9. Wystawca ubezpiecza się we własnym zakresie i nie będzie żądał
odszkodowania oraz rościł pretensji za ewentualne poniesione straty.
10. W celu zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Festiwalu jego
uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych
Organizatora. O sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje
podejmuje Organizator.
11. Regulamin Festiwalu jest dostępny w Siedlisku Janczar oraz na stronie
internetowej www.siedliskojanczar.pl.
§ 11
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW FESTIWALU NA WYPADEK ZAGROŻENIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO KORONAVIRUSEM SARS-CoV-2
1. Osoby biorące udział w Festiwalu zobowiązane są do podporządkowania
się wytycznym niniejszego regulaminu oraz Obsłudze wydarzenia.
2. Wystawca zakwalifikowany do udziału w Festiwalu zobowiązuje się
jednocześnie do obsługi zgłoszonego przez siebie stoiska przez zdrowy i

nieposiadający objawów infekcji personel, nieprzebywający na kwarantannie
lub w izolacji.
3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zaleceń
sanitarnych, związanych z trwającą w danym momencie sytuacją
epidemiologiczną.
4. Organizator nie zabezpiecza maseczek ochronnych ani środków do
dezynfekcji dłoni.
5. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia stoiska handlowego pod
względem sanitarnym.
6. Wystawca mający w asortymencie żywność zobligowany jest do
ograniczenia - w miarę możliwości - ekspozycji nieopakowanej żywności
przeznaczonej do bezpośredniego spożycia poprzez przykrycie jej folią, czy
oddzielenie osłoną.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wystąpienia COVID-19
u Wystawców, klientów.
8. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 Organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania Festiwalu, zmiany jego terminu, bądź zmiany formuły.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez przystąpienie do udziału w Festiwalu Uczestnik wyraża zgodę na
warunki zawarte w Regulaminie Festiwalu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania
przyczyny oraz zmian zasad organizacji Festiwalu, a tym samym zmian w
niniejszym Regulaminie, w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O
odwołaniu wydarzenia oraz wszelkich zmianach Organizator będzie
informował zainteresowane osoby za pośrednictwem strony internetowej
www.siedliskojanczar.pl, Facebooka, poczty elektronicznej lub telefonicznie w
przypadku Wystawców i uczestników Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstępstw w powyższym
Regulaminie.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji Festiwalu oraz zachowania zasad
bezpieczeństwa epidemiologicznego. Siedlisko Janczar oświadcza, że jest
administratorem Państwa danych osobowych.
5. Poprzez złożenie podpisanej karty uczestnictwa, Uczestnik wyraża zgodę na
upublicznienie swojego wizerunku przez Siedlisko Janczar w Pstrągowej w
celach reklamowych i promocyjnych.

